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1 – Introdução 
 
O presente relatório foi elaborado a fim de apresentar os resultados da autoavaliação dos 
mecanismos de Governança (liderança, estratégia e controle) da Auditoria Interna. 
 
Para determinar o nível de governança da Auditoria Interna foi adotado como parâmetro o 
Referencial Básico de Governança do TCU, documento que reúne as boas práticas que devem 
ser observadas pelas organizações para melhoria do desempenho. Baseado neste referencial, 
TCU realizou levantamentos nas instituições nos exercícios 2014, 2017 e 2018, assim como 
estava previsto a realização de novo levantamento no exercício 2020 sobre as rotinas 
administrativas das organizações públicas federais. Porém o TCU adiou o levantamento para 
o exercício 2021, em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19). 
 
Além de determinar o nível de governança da Auditoria Interna, esta autoavaliação teve como 
objetivo identificar possíveis oportunidades de melhorias que podem ser implementadas para 
aperfeiçoar o desempenho da unidade. 
 
Para realização da autoavaliação a equipe de auditoria respondeu, coletivamente, o 
questionário de avaliação relacionado aos mecanismos de governança, conforme detalhado 
no item que aborda a metodologia de avaliação utilizada para o desenvolvimento da 
autoavaliação. 
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2 – Metodologia de Avaliação 
 
Segundo o Referencial Básico de Governança do TCU, governança pública abrange os 
“mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e 
monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de 
serviços de interesse da sociedade”.1 De acordo com o TCU esses mecanismos são definidos 
conforme Quadro 1: 
 

Quadro 1 – Mecanismos para o exercício da governança 

Mecanismos Definição 

Liderança  

Conjunto de práticas, de natureza humana ou comportamental, que assegura a existência 
das condições mínimas para o exercício da boa governança, quais sejam: pessoas íntegras, 
capacitadas, competentes, responsáveis e motivadas ocupando os principais cargos das 
organizações e liderando os processos de trabalho. 

Estratégia 

Escuta ativa de demandas, necessidades e expectativas das partes interessadas; avaliação 
do ambiente interno e externo da organização; avaliação e prospecção de cenários; 
definição e alcance da estratégia; definição e monitoramento de objetivos de curto, médio 
e longo prazo; alinhamento de estratégias e operações das unidades de negócio e 
organizações envolvidas ou afetadas.  

Controle 
Transparência e accountability, envolve, entre outras coisas, a prestação de contas das 
ações e a responsabilização pelos atos praticados.  

Elaborado pela AUDI - IFPE, adaptado do Referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades da 
administração pública / TCU. 

 
Para cada um dos mecanismos de governança o TCU associou um conjunto de componentes 
que contribuem para o alcance dos objetivos, conforme Figura 1. 
 

Figura 1 - Componentes dos mecanismos de governança adotados pelo TCU 

 
 

1 TCU. Referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades da administração pública / Tribunal 
de Contas da União. Versão 2 - Brasília: TCU, Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, 2014, p. 26. 

Fonte: Referencial básico de governança do TCU 
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Dessa forma, tomando por base os mecanismos estabelecidos no Referencial de Governança 
do TCU, foi elaborado e aplicado à AUDI, em 20/05/2020, um questionário contendo 
perguntas relacionadas aos mecanismos e componentes de governança. 
 
Na ocasião da autoavaliação foi realizada uma reunião online para que todos os membros da 
equipe pudessem contribuir. Para selecionar a resposta todos os membros foram estimulados 
à apresentar suas considerações e optar uma resposta. Na ocorrência de divergência quanto 
à resposta mais adequada, foram realizadas votações. 
 
O questionário utilizado é composto por trinta e três questões, todas relacionadas aos 
mecanismos liderança, estratégia e controle (APÊNDICE A), distribuídas conforme quadro a 
seguir: 
 

Quadro 2 - Componentes avaliados 

Mecanismos 
para o 

exercício da 
governança 

Práticas relativas Contextualização da prática Questões 

Liderança 

Componente L1 –  
Pessoas e 
competências 

Os resultados de qualquer organização dependem 
fundamentalmente das pessoas que nela trabalham. Por 
essa razão, a organização deve contar com profissionais 
que possuam as competências necessárias 

1 - 6 

Componente L2 –  
Princípios e 
comportamentos 

No empenho pela excelência na prestação de serviços, 
as organizações devem contar, em seu quadro, com 
pessoas que possuam as competências (conhecimentos, 
habilidades e atitudes) necessárias e que demonstrem 
elevados padrões de conduta ética. 

7 - 10 

Componente L3 –  
Liderança 
organizacional 

A alta administração estabelece uma estrutura de 
unidades e subunidades funcionais, nomeia gestores 
para chefiá-las e a eles delega autoridade (mandato legal 
e poder sobre os recursos alocados) para executar os 
planos em direção ao cumprimento dos objetivos e das 
metas institucionais 

11 - 12 

Componente L4 –  
Sistema de 
governança 

Refere-se ao modo como os diversos atores se 
organizam, interagem e procedem para obter boa 
governança. Engloba as instâncias internas e externas de 
governança, fluxo de informações, processos de 
trabalho e atividades relacionadas a avaliação, 
direcionamento e monitoramento da organização 

13 - 15 

Estratégia 
Componente E2 –  
Estratégia 
organizacional 

Para cumprir bem sua função, a administração pública 
deve possuir os recursos adequados e o capital humano 
necessário de modo a atuar com eficácia, eficiência, 
efetividade e economicidade em benefício da sociedade. 
Para isso é importante traçar claramente seus objetivos, 
definir sua estratégia de atuação e adotar ferramentas 
capazes de orientar as ações de melhoria. 

16 - 20 
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Mecanismos 
para o 

exercício da 
governança 

Práticas relativas Contextualização da prática Questões 

Controle 

Componente C1 –  
Gestão de riscos e 
controle interno 

O desafio da governança nas organizações do setor 
público é determinar quanto risco aceitar na busca do 
melhor valor para os cidadãos e demais partes 
interessadas, o que significa prestar serviço de interesse 
público da melhor maneira possível. 

21 - 29 

Componente C3 –  
Accountability e 
transparência 

Os membros da alta administração e dos conselhos de 
administração ou equivalente são os responsáveis por 
prestar contas de sua atuação e devem assumir, 
integralmente, as consequências de seus atos e 
omissões 

30 - 33 

Fonte: Elaborado pela AUDI - IFPE, adaptado do Referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades 
da administração pública / TCU. 

 
Observa-se, a partir comparação entre o Quadro 2 e a Imagem 1, que alguns dos componentes 
referenciados pelo TCU não foram objeto de avaliação nesta ação de auditoria, haja vista 
estarem relacionados à uma análise macro da Instituição, conforme entendimento da 
Auditoria Interna do IFPE. Seguindo este mesmo princípio, os Componentes utilizados em 
referência ao documento do TCU tiveram suas questões (práticas) adaptadas ao nível de 
Unidade Sistêmica, de modo que fosse possível aferir a Governança desse patamar 
organizacional. 
 
Para cada pergunta, o questionário apresentava quatro alternativas de resposta, conforme 
demonstrado no quadro a seguir: 

 
Quadro 3 - Alternativas de respostas  

Pontuação Descrição 

0 
[Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não adota a prática, bem como não iniciou 
planejamento para adotá-la. 

1 
[Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota a prática, mas iniciou ou concluiu planejamento 
visando adotá-la, o que se evidencia por meio de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares etc). 

2 
[Intermediário] A unidade iniciou a adoção da prática, que ainda não está completamente 
implementada, conforme planejamento realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda unidade. 

3 
[Aprimorado] A unidade adota integralmente a prática apresentada, de modo uniforme, o 
que se evidencia em documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou artefato(s) 
resultante(s) de sua execução. 

Fonte: Elaborado pela AUDI - IFPE. Adaptado da AUDIN - UNIPAMPA. 

 

Na sequência, calculou-se o Nível de Governança utilizando a seguinte fórmula: 
  

Nível de Governança = Pontos obtidos X 100% 
                                    99 
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Por fim, após coletados o posicionamento da equipe de auditoria, foi identificado o Nível de 
Governança da Auditoria Interna baseado nas seguintes referências:  
 

Quadro 4 - Referencial para avaliação do nível de governança 

Nível de Governança  

Estágios Intervalos 

 
Inicial 

       Inexpressivo 0% - 14,99% 

        Iniciando 15% - 39,99% 

Intermediário 40% - 70% 

Aprimorado 70,01% - 100% 

Fonte: Acórdão 588/2018-TCU-Plenário 

 
3 - Resultados 
 
Aplicado o procedimento descrito na metodologia, a Auditoria Interna obteve as seguintes 
pontuações: 

 

Quadro 5 – Total de pontos obtidos pela AUDI 

Peso Alternativas de respostas 
Quantidade 
de respostas 

Pontos 
obtidos 

0 
[Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não adota a prática, bem 
como não iniciou planejamento para adotá-la. 

5 0 

1 

[Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota a prática, mas iniciou 
ou concluiu planejamento visando adotá-la, o que se evidencia por 
meio de documentos formais (planos, atas de reunião, estudos 
preliminares etc). 

8 8 

2 

[Intermediário] A unidade iniciou a adoção da prática, que ainda 
não está completamente implementada, conforme planejamento 
realizado; ou a prática não é executada uniformemente em toda 
unidade. 

8 16 

3 

[Aprimorado] A unidade adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

12 36 

Total 33 60 

Fonte: Extrato de entrevista 

 
A partir dos cálculos realizados, verificou-se que o nível de Governança da Auditoria Interna 
se encontra em estágio intermediário, conforme evidenciado na figura a seguir:  
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Figura 2 - Resultado do nível de governança da AUDI 

 

 

Para uma melhor compreensão da autoavaliação, apresentamos a seguir uma 

contextualização das informações coletadas durante o preenchimento do questionário.  

 

Quadro 6 - Análise por mecanismos e práticas de governança 

Componentes 
dos mecanismos 
de Governança 

Práticas de Governança Contextualização 

Liderança / 
Pessoas e 
competências 

L1.1 - Estabelecer e dar 
transparência aos processos de 
seleção de membros do 
conselho de administração ou 
equivalente e da alta 
administração. 
 
L1.2 - Assegurar a adequada 
capacitação dos membros da 
alta administração. 
 
L1.3 - Estabelecer sistema de 
avaliação de desempenho de 
membros da alta administração. 
 
L1.4 -Garantir que o conjunto de 
benefícios, caso exista, de 
membros de conselho de 
administração ou equivalente e 
da alta administração seja 
transparente e adequado para 
atrair bons profissionais e 
estimulá-los a se manterem 
focados nos resultados 
organizacionais. 

De acordo com as informações coletadas verificou-se 
que a Portaria-CGU Nº 2.737, de 20 de dezembro de 
2017, que estabelece o procedimento de consulta 
para nomeação, designação, exoneração ou dispensa 
do titular de unidade de auditoria interna, disciplina 
no art. 2º  e 3º os critérios, qualificações e 
impedimentos, respectivamente, para aprovação  do 
servidor para ocupar o cargo de titular da unidade.  
 
No tocante as capacitações, são previstas ações com 
este objetivo nos planejamentos anuais. Porém, 
devido às restrições orçamentárias a equipe não tem 
participados de eventos de abrangência nacional nos 
últimos exercícios. Por isso, as ações de capacitações 
realizadas têm se restringindo a cursos online, ou 
cursos realizados durante as licenças capacitações de 
alguns servidores. Salienta-se que apesar de 
considerar importante a participação em eventos de 
abrangência nacional, a equipe considera que a 
ausência de participação em tais eventos não 
compromete a qualidade dos trabalhos realizados. 
 
Em relação a avaliação de desempenho, o Programa 
de Gestão e Melhoria da Qualidade (Resolução-
CONSUP 05/2020), que tem por objetivo avaliar a 
qualidade, produzir informações gerenciais e 
promover a melhoria contínua da atividade da 
auditoria interna encontra-se em fase de implantação.  
 

Liderança / 
Princípios e 
comportamentos 

L2.1 - Adotar código de ética e 
conduta que defina padrões de 
comportamento dos membros 

No tocante aos princípios e comportamentos dos 
membros da equipe de auditoria, constatou-se que no 
histórico da unidade foi verificada apenas uma 
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Componentes 
dos mecanismos 
de Governança 

Práticas de Governança Contextualização 

do conselho de administração 
ou equivalente e da alta 
administração. 
 
L2.2 - Estabelecer mecanismos 
de controle para evitar que 
preconceitos, vieses ou conflitos 
de interesse influenciem as 
decisões e as ações de membros 
do conselho de administração 
ou equivalente e da alta 
administração. 
 
L2.3 - Estabelecer mecanismos 
para garantir que a alta 
administração atue de acordo 
com padrões de 
comportamento baseados nos 
valores e princípios 
constitucionais, legais e 
organizacionais e no código de 
ética e conduta adotado. 

situação que exigiu aplicação de penalidade mais 
grave. Diante dessa situação foi aplicada a penalidade 
estabelecida pela legislação, conforme  Portaria nº 
1.331/2013. 
 
Ademais, verificou-se que os membros da equipe 
conhecem o Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Federal, Decreto nº 1.171/1994 e o Código de 
Ética do IFPE, aprovado por meio da Resolução-
CONSUP 92/2013. 
 
Sobre mecanismos para evitar o conflito de interesses,  
foi publicada Portaria nº 1.030/2018 - GR, que 
instituiu o fluxo interno para verificação das situações 
de Conflito de Interesses no âmbito do IFPE, o que é 
adotado pela unidade.  
 
Além disso, o desenvolvimento das ações de auditoria 
ocorre de forma segregada (funções: execução, 
revisão e supervisão) para evitar conflitos de 
interesse. 

Liderança / 
Liderança 
organizacional 

L3.1 - Avaliar, direcionar e 
monitorar a gestão da 
organização, especialmente 
quanto ao alcance de metas 
organizacionais. 

A unidade de Auditoria Interna possui regimento 
interno, aprovado pela Resolução 58/2015 - CONSUP, 
alterada pela Resolução 32/2017 – CONSUP, porém 
atualmente é aplicado de forma parcial, por isso 
necessita atualização. 

Liderança / 
Sistema de 
governança 

L4.2 - Garantir o balanceamento 
de poder e a segregação de 
funções críticas. 

A Portaria-CGU Nº 2.737, de 20 de dezembro de 2017, 
que estabelece o procedimento de consulta para 
nomeação, designação, exoneração ou dispensa do 
titular de unidade de auditoria interna, disciplina nos 
art. 8º, 9º e 11º. 
 
Além disso, no desenvolvimento das ações de 
auditoria são segregadas as funções de execução, 
revisão e supervisão (exemplo: Ordem de Serviços). 

Estratégia / 
Estratégia 
organizacional 

E2.2 - Estabelecer a estratégia da 
organização. 
 
E2.3 - Monitorar e avaliar a 
execução da estratégia, os 
principais indicadores e o 
desempenho da organização. 

A unidade realiza o planejamento anual de suas 
atividades e os divulgar através do site institucional. 
 
Conforme verificado no PAINT 2020, a unidade 
estabeleceu objetivos e iniciativas, porém não definiu 
indicadores e metas. Dessa forma, não é possível 
monitorar a execução das ações por meio de 
indicadores e metas. O acompanhamento dos 
resultados ocorre por meio do relatório anual de 
auditoria, que apresenta de maneira sintéticas todos 
os trabalhos realizados ao longo de um exercício 
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Componentes 
dos mecanismos 
de Governança 

Práticas de Governança Contextualização 

Controle / Gestão 
de riscos e 
controle interno 

C1.1 - Estabelecer sistema de 
gestão de riscos e controle 
interno. 
 
C1.2. Monitorar e avaliar o 
sistema de gestão de riscos e 
controle interno, a fim de 
assegurar que seja eficaz e 
contribua para a 
melhoria do desempenho 
organizacional. 

A unidade tem apenas a identificação de seus 
principais processos de trabalho, sem a identificação 
das atividades e tarefas, tão pouco a avaliação do grau 
de risco e a definição dos controles internos. 
 
Sobre a gestão de riscos das atividades da Auditoria 
Interna, verifica-se que não foi implementada, uma 
vez que a unidade ainda não realizou o mapeamento 
das atividades relacionadas aos principais processos. 
 
Diante da percepção desta lacuna, o processo de 
mapeamento dos processos da auditoria interna foi 
iniciado. 
 
No que se refere ao Plano Anual de Atividades da 
Auditoria Interna (PAINT), este utilizada a gestão de 
risco para elaboração. No exercício 2019, em parceria 
com a Controladoria, a Auditoria Interna elaborou o 
seu planejamento anual tendo como referência o 
Plano de Gestão de Riscos do IFPE. 

Controle / 
Accountability e 
transparência 

C3.1 - Dar transparência da 
organização às partes 
interessadas, admitindo-se o 
sigilo, como exceção, nos termos 
da lei. 
 
C3.2 - Prestar contas da 
implementação e dos resultados 
dos sistemas de governança e de 
gestão, de acordo com a 
legislação vigente e com o 
princípio de accountability. 
 
C3.3 - Avaliar a imagem da 
organização e a satisfação das 
partes interessadas com seus 
serviços e produtos. 
 
C3.4 - Garantir que sejam 
apurados, de ofício, indícios de 
irregularidades, promovendo a 
responsabilização em caso de 
comprovação. 

Sobre a transparência a Auditoria Interna divulga no 
site institucional os seus Planos Anuais de Auditoria 
Interna (PAINT), assim como os Relatórios Anuais de 
Auditoria Interna (RAINT).  
 
Por outro lado, a transparência das atividades não 
atinge o nível mais elevado, uma vez que apenas os 
relatórios das ações de auditoria realizadas no 
exercício 2020 encontram-se publicados no site. 
 
Dessa forma, resta prejudicada, em parte, a 
transparência ativa à sociedade sobre as atividades 
desenvolvidas pela unidade. 
 
Sobre a avaliação da imagem e a satisfação, a 
aplicação da metodologia estabelecida no PGMQ, 
aprovado pela Resolução 05/2020, irá possibilitar 
avaliar a qualidade dos trabalhos da auditoria, com a 
produção de informações gerenciais, o que 
possibilitará a produção de melhorias nas atividades 
desenvolvidas pela unidade. 

Fonte: Extrato de entrevista 

 
Informações mais detalhadas sobre os itens analisados durante a autoavaliação do Nível de 
Governança da AUDI podem ser consultadas no APÊNDICE A (Extrato de Entrevista), no qual 
constam as perguntas e respostas da unidade.   
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3 – Considerações Finais 
 
Esta ação de auditoria teve como objetivo autoavaliar os mecanismos de Governança 
(liderança, estratégia e controle), no âmbito da Auditoria Interna (AUDI), com a finalidade de 
identificar oportunidades de melhorias para a unidade. 
 
Em face aos exames realizados, concluiu-se que o nível de Governança da AUDI se encontra 
em estágio intermediário, conforme metodologia aplicada no desenvolvimento desta ação de 
auditoria.  
 
Ao realizar esta autoavaliação foi possível perceber que a unidade de Auditoria Interna possui 
algumas normas que contribuíram para que a unidade atingisse o estágio intermediário de 
Governança,  tais como a Portaria-CGU Nº 2.737, de 20 de dezembro de 2017, que estabelece 
regras para o cargo de titular da unidade e o Regimento Interno da Auditoria interna 
(Resolução-CONSUP 05/2020), que, embora careça de atualização, estabelece as regras de 
funcionamento da unidade. 
 
No mesmo sentido, destaca-se, ainda, o Programa de Gestão de Melhoria da Qualidade,  em 
fase de implementação. Espera-se que, quando efetivamente aplicado, este programa possa 
viabilizar a avaliação do desempenho dos auditores para que, a partir dos resultados obtidos, 
sejam adotadas medidas para solucionar eventuais falhas que estejam comprometendo o 
desempenho da equipe. 
 
Por outro lado, observou-se que a unidade não possui seus processos devidamente 
mapeados, ferramenta que possibilitaria ao gestor da unidade compreender melhor os seus 
processos de trabalho, identificar gargalos e tarefas desnecessárias e, dessa forma, auxiliar na 
melhoria do desempenho da equipe. 
 
Além disso, a unidade não realiza a gestão de riscos de suas principais atividades, embora o 
Instituto Federal de Pernambuco disponha de uma Política de Gestão de Riscos (Resolução nº 
57/2018 – CONSUP), a qual estabelece a necessidade de aprovação do Plano de Gestão de 
Riscos que definirá a metodologia a ser utilizada pela organização para gerir seus riscos. Porém 
a instituição ainda não formalizou o seu Plano de Gestão de Risco, situação que compromete 
a implementação da gestão de riscos na organização.  
 
Por fim, com este trabalho a equipe de auditoria pôde compreender melhor a sua realidade  
e identificar alguns aspectos da governança da unidade que necessitam de melhorias, que se 
implementados podem elevar a qualidade de suas entregas.  Uma vez que a falta, ou 
deficiência, da governança no setor público pode prejudicar a qualidade do serviço ofertado 
a população. 
 

Recife, 07 de agosto de 2020. 

 

Wenia Ventura de Farias Caldas 
Auditora 

SIAPE 1746091 
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Relatório revisado e aprovado. Encaminhe-se ao Magnífico Reitor do IFPE e a Pró-Reitora de 

Integração e Desenvolvimento Institucional. 

 

 

Recife, 17 de agosto de 2020.  

 

 

David Lima Vilela 

Titular da Unidade de Auditoria Interna 

SIAPE 1867177 
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Ministério da Educação 

Secretaria Federal de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco 

Conselho Superior 
Auditoria Interna 

 
 

Equipe de Auditoria: Aércio José Pereira / Emerson da Costa Melo / Fábio da Silva Pessoa Maria Dayana Lopes 
de Oliveira/Rafael Pena Cerqueira Frias / Wenia Ventura de Farias Calda 

Unidade Auditada: Auditoria Interna - IFPE 

Data da entrevista: 20/05/2020 

Responsável pela Unidade Auditada: David Vilela 

Ação do PAINT/Ordem de Serviço:  

      

Objetivo da ação de auditoria: Avaliar a adequação e a suficiência dos mecanismos de governança, gestão de 
riscos e de 
controles internos da Auditoria Interna; Identificar, por meio de técnicas de auditoria e a partir da análise do 
fluxo do processo de trabalho, os eventos que possam afetar de forma positiva e/ou negativa os subprocessos, 
atividades e/ou tarefas de maior risco com base no diagnóstico de probabilidade e impacto. 

      

a. Mecanismos de Governança da Unidade Auditada:    

      

GOVERNANÇA 

LIDERANÇA: PESSOAS E COMPETÊNCIA 

SÍNTESE DAS INFORMAÇÕES PONTUAÇÃO EVIDÊNCIAS 

1 - Foi estabelecido e dado transparência ao processo de seleção 
de líderes e demais membros da Unidade? Envolve definir e 
divulgar as competências necessárias (conhecimento, experiência e 
integridade) para o desempenho das funções da Unidade, bem 
como os critérios de seleção a serem observados. Além disso, 
pressupõe que o processo de seleção seja executado de forma 
transparente, pautando-se pelos critérios e competências 
previamente definidos. 

3 1) PORTARIA Nº 2.737, 
DE 20 DE DEZEMBRO 
DE 2017 (Disciplina o 

procedimento de 
consulta para 

nomeação, 
designação, exoneração 

ou dispensa do titular 
de unidade de 

auditoria interna ou 
auditor interno); 2) 
Verificar Atas das 

reuniões sobre o tema. 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não adota a prática, 
bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota a prática, mas 
iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o que se 
evidencia por meio de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da prática, que 
ainda não está completamente implementada, conforme 
planejamento realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a unidade; 
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( x ) 3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

2 - São realizados procedimentos de revisão de antecedentes dos 
servidores mencionados no item anterior antes de assumirem as 
referidas funções? 

3 1) PORTARIA Nº 2.737, 
DE 20 DE DEZEMBRO 
DE 2017 (Disciplina o 

procedimento de 
consulta para 

nomeação, designação, 
exoneração ou 

dispensa do titular de 
unidade de 

auditoria interna ou 
auditor interno) - Art 3º 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não adota a prática, 
bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota a prática, mas 
iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o que se 
evidencia por meio de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da prática, que 
ainda não está completamente implementada, conforme 
planejamento realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a unidade; 

( x ) 3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

3 - É assegurada a adequada capacitação dos membros da 
Unidade? Implica definir diretrizes para o desenvolvimento dos 
membros da Unidade, além de identificar as competências 
desejáveis ou necessárias e desenvolvê-las, considerando as 
lacunas de desenvolvimento observadas. Verificar se o histórico de 
capacitações dos servidores mencionados, considerando as 
funções por eles exercidas, indicam que estão adequadamente 
capacitados para desempenhá-las. 

2 1) PAINT - Previsão das 
capacitações por 

auditor; 2) RAINT - 
descrevendo as 

capacitações realizadas; 
3) auditoria em fase de 
elaboração do Plano de 

Gestão de 
Competências da AUDI. Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não adota a prática, 
bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota a prática, mas 
iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o que se 
evidencia por meio de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares etc); 

( x ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da prática, que 
ainda não está completamente implementada, conforme 
planejamento realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a unidade; 

(  ) 3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

4 - Existe sistema de avaliação de desempenho dos membros da 
Unidade? Pressupõe definir diretrizes para a avaliação de 
desempenho de membros da Unidade, bem como indicadores e 
metas de desempenho. Ademais, implica que a avaliação seja 
realizada com base nos indicadores e metas previamente definidos 
e que seus resultados sejam divulgados. 

1 1) Iniciando uma 
cultura de avaliações 
por meio do PGMQ 

(Resolução 05/2020). 
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Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não adota a prática, 
bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

( x ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota a prática, mas 
iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o que se 
evidencia por meio de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da prática, que 
ainda não está completamente implementada, conforme 
planejamento realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a unidade; 

(  ) 3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

5 - Os resultados das avaliações de desempenho são 
obrigatoriamente comunicados aos servidores mediante feedback 
e aconselhamento das chefias, registrando-os nos relatórios 
individuais de avaliação? (Verificar alguns registros) 

0 1) Pratica ainda não 
adotada; 2) Iniciativas 
deverão surgir com a 
aplicação do PGMQ. 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

 

( x ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não adota a prática, 
bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota a prática, mas 
iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o que se 
evidencia por meio de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da prática, que 
ainda não está completamente implementada, conforme 
planejamento realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a unidade; 

(  ) 3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

6 - A baixa produtividade, desempenho ou comprometimento de 
servidores é alvo de ações por parte das chefias e estão previstas 
nas políticas e procedimentos de avaliação de desempenho? 

0 1) Pratica ainda não 
adotada 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

 

( x ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não adota a prática, 
bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota a prática, mas 
iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o que se 
evidencia por meio de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da prática, que 
ainda não está completamente implementada, conforme 
planejamento realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a unidade; 
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(  ) 3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

GOVERNANÇA 

LIDERANÇA: PRINCÍPIOS E COMPORTAMENTOS 

7 - Há documentos e/ou registros sistematizados que indiquem 
que efetivamente são tomadas medidas disciplinares como 
resposta às ações indevidas ou desvios dos procedimentos 
estabelecidos. (Verificar alguns registros) 

3 No histórico da 
auditoria interna foi 

verificado apenas uma 
situação que exigiu e 

foi aplicada uma 
medida disciplinar mais 

grave 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não adota a prática, 
bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota a prática, mas 
iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o que se 
evidencia por meio de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da prática, que 
ainda não está completamente implementada, conforme 
planejamento realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a unidade; 

( x ) 3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

8 - Os membros da Unidade conhecem o Código de Ética 
Profissional do Servidor Público Federal (Decreto 1.171/1994)? 

3 Atividade de auditoria 
possui relação direta 
com o código de ética 

do Servidor Público 
Federal 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não adota a prática, 
bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota a prática, mas 
iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o que se 
evidencia por meio de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da prática, que 
ainda não está completamente implementada, conforme 
planejamento realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a unidade; 

( x ) 3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

9 - Os membros da Unidade conhecem o Código de Ética próprio 
do IFPE, aprovado por meio da Resolução CONSUP 92.2013, ou 
outras políticas internas que abordem a respeito de questões 
éticas relacionadas às suas atividades específicas (Dec. 6.029/2007, 
arts. 15, 16 e 24), em complemento ao Código de Ética Profissional 
do Servidor Público (Decreto 1.171/1994)? 

3 Atividade de auditoria 
possui relação direta 
com o código de ética 

do IFPE. 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 
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(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não adota a prática, 
bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota a prática, mas 
iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o que se 
evidencia por meio de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da prática, que 
ainda não está completamente implementada, conforme 
planejamento realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a unidade; 

( x ) 3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

10 - Existem mecanismos de controle para evitar que preconceitos, 
vieses ou conflitos de interesse influenciem as decisões e as ações 
de membros da Unidade? Refere-se a implantar mecanismos de 
controle com o objetivo de evitar que pessoas envolvidas em 
possíveis conflitos de interesse participem de decisões e ações 
relevantes, além de outros mecanismos para receber e tratar 
denúncias, submetendo-as diretamente às instâncias internas de 
governança, e possibilitar o acompanhamento de denúncias pelas 
partes interessadas. 

3 1) Definição de equipe 
e supervisão da ação 

(ordem de serviço); 2) 
procedimento de 

revisão; 3) 
apresentação do 

relatório preliminar 
para debate com a 
gestão; 4) PGMQ 

5.segregação na ação. 
6. fluxo de conflito de 
interesse a Portaria nº 

1.030/2018 - GR foi 
instituído o fluxo 

interno para verificação 
das situações de 

Conflito de Interesses 
no âmbito do IFPE. 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não adota a prática, 
bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota a prática, mas 
iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o que se 
evidencia por meio de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da prática, que 
ainda não está completamente implementada, conforme 
planejamento realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a unidade; 

( x ) 3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

GOVERNANÇA 

LIDERANÇA: LIDERANÇA ORGANIZACIONAL 

SÍNTESE DAS INFORMAÇÕES PONTUAÇÃO EVIDÊNCIAS 

11 - Existe Organograma e Regimento Interno com a definição dos 
papéis e responsabilidades dos membros da Unidade? Caso exista, 
observar se os documentos possuem alguma interação, no 
contexto da Reitoria e Campi.  

2 1) Resolução 58/2015 - 
CONSUP, alterada pela 

Resolução 32/2017: 
aplicada de forma 

parcial e necessita de 
atualização. 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não adota a prática, 
bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota a prática, mas 
iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o que se 
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evidencia por meio de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares etc); 

( x ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da prática, que 
ainda não está completamente implementada, conforme 
planejamento realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a unidade; 

(  ) 3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

12 - Os membros da Unidade cumprem os papéis e 
responsabilidades definidos no item anterior? 

2 1) Resolução 58/2015 - 
CONSUP, alterada pela 

Resolução 32/2017: 
aplicada de forma 

parcial e necessita de 
atualização. 

 
 
 
 
 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não adota a prática, 
bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota a prática, mas 
iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o que se 
evidencia por meio de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares etc); 

( x ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da prática, que 
ainda não está completamente implementada, conforme 
planejamento realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a unidade; 

(  ) 3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

GOVERNANÇA 

LIDERANÇA: SISTEMA DE GOVERNANÇA 

13 - Existem diretrizes quanto aos requisitos para a permanência 
no cargo ou função? 

3 1) PORTARIA Nº 2.737, 
DE 20 DE DEZEMBRO 
DE 2017 (Disciplina o 

procedimento de 
consulta para 

nomeação, designação, 
exoneração ou 

dispensa do titular de 
unidade de auditoria 

interna ou auditor 
interno) - Arts. 8º, 9º e 

11 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não adota a prática, 
bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota a prática, mas 
iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o que se 
evidencia por meio de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da prática, que 
ainda não está completamente implementada, conforme 
planejamento realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a unidade; 

( x ) 3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

14 - Existe um limite de tempo para que o mesmo indivíduo exerça 
uma função ou papel associado a decisões críticas, de modo a 
garantir o balanceamento do poder? 

3 1) PORTARIA Nº 2.737, 
DE 20 DE DEZEMBRO 
DE 2017 (Disciplina o 
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Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. procedimento de 
consulta para 

nomeação, 
designação, exoneração 

ou dispensa do titular 
de unidade de 

auditoria interna ou 
auditor interno). 

 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não adota a prática, 
bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota a prática, mas 
iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o que se 
evidencia por meio de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da prática, que 
ainda não está completamente implementada, conforme 
planejamento realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a unidade; 

( x ) 3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

15 - As atividades da Unidade que demandam segregação de 
funções estão identificadas? Implica que as decisões críticas que 
demandam segregação de funções estejam identificadas e as 
funções a elas relacionadas estejam segregadas, de modo que o 
poder para tais decisões não fique concentrado em uma única 
instância. Outrossim, implica na implantação de controles 
destinados a reduzir o risco de que decisões críticas sejam tomadas 
sem garantia do princípio da segregação de funções. 

3 Em relação às ações do 
PAINT: 1) Definição de 
equipe e supervisão da 

ação (ordem de 
serviço); 2) 

procedimento de 
revisão; 3) 

apresentação do 
relatório preliminar 
para debate com a 
gestão; 4) PGMQ. 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não adota a prática, 
bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota a prática, mas 
iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o que se 
evidencia por meio de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da prática, que 
ainda não está completamente implementada, conforme 
planejamento realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a unidade; 

( x ) 3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

GOVERNANÇA 

ESTRATÉGIA: ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL 

SÍNTESE DAS INFORMAÇÕES PONTUAÇÃO EVIDÊNCIAS 

16 - A Unidade dispõe de Plano de Ação (compreende objetivos, 
iniciativas, indicadores e metas de desempenho)? 

2 1. observar paint 2018. 
2. PAINT. 2020. Temos 
objetivos e iniciativas. Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não adota a prática, 
bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota a prática, mas 
iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o que se 
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evidencia por meio de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares etc); 

( x ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da prática, que 
ainda não está completamente implementada, conforme 
planejamento realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a unidade; 

(  ) 3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

17 - A Unidade monitora e avalia a execução do Plano de Ação, a 
partir de seus indicadores e metas de desempenho? Pressupõe que 
estejam definidos tanto o Plano de Ação da Unidade como as 
diretrizes para monitoramento e avaliação da execução desse 
Plano. Como resultado, espera-se que a estratégia da Unidade seja 
executada de acordo com os objetivos e as metas definidos. 

1 No Paint 2020 não 
temos indicadores e 

metas.  

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não adota a prática, 
bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

( x ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota a prática, mas 
iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o que se 
evidencia por meio de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da prática, que 
ainda não está completamente implementada, conforme 
planejamento realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a unidade; 

(  ) 3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

18 - O Plano de Ação da Unidade é divulgado por meio de fácil 
acesso?  

3 Os PAINT's são 
divulgados no site 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não adota a prática, 
bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota a prática, mas 
iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o que se 
evidencia por meio de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares etc); 
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(  ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da prática, que 
ainda não está completamente implementada, conforme 
planejamento realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a unidade; 

( x ) 3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

19 - Os resultados do monitoramento e avaliação do Plano de Ação 
são divulgados por meio de fácil acesso? 

1 1. comunicação do 
RAINT  

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não adota a prática, 
bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

( x ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota a prática, mas 
iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o que se 
evidencia por meio de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da prática, que 
ainda não está completamente implementada, conforme 
planejamento realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a unidade; 

(  ) 3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

20 - Existem documentos, além do Plano de Ação, voltados a 
atender aos objetivos estratégicos institucionais vinculados à área 
da Unidade?  

2 1. PGMQ. 2 Regimento 
da auditoria*. 3. Plano 
de integridade*. 4 falta 

um instrumento de 
monitoramento 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não adota a prática, 
bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota a prática, mas 
iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o que se 
evidencia por meio de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares etc); 

( x ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da prática, que 
ainda não está completamente implementada, conforme 
planejamento realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a unidade; 

(  ) 3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

GOVERNANÇA 

CONTROLE: GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO 

SÍNTESE DAS INFORMAÇÕES PONTUAÇÃO EVIDÊNCIAS 
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21 - Considerando o Processo de Trabalho objeto desta auditoria, 
conforme mencionado no PAINT 2020, os processos/atividades 
mais relevantes estão definidos pela Unidade?  

3 1) PAINT 2020 foi 
construído em parceria 
com a controladoria; 2) 
Foi observado o Plano 
de gestão de riscos do 
IFPE para avaliação dos 

processos. 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não adota a prática, 
bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota a prática, mas 
iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o que se 
evidencia por meio de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da prática, que 
ainda não está completamente implementada, conforme 
planejamento realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a unidade; 

( x ) 3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

22 - Os Processos de Trabalho definidos, conforme questão 
anterior, estão mapeados considerando os riscos e controles 
internos correlatos?  

1 1) fase atualmente em 
construção 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não adota a prática, 
bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

( x ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota a prática, mas 
iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o que se 
evidencia por meio de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da prática, que 
ainda não está completamente implementada, conforme 
planejamento realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a unidade; 

(  ) 3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

23 - Para o caso de não existir Processo de Trabalho mapeado, a 
Unidade consegue ao menos identificar as atividades e tarefas, 
acompanhadas da respectiva avaliação do grau de risco e da 
definição dos controles internos?  

1 1. em construção 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não adota a prática, 
bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

( x ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota a prática, mas 
iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o que se 
evidencia por meio de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares etc); 
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(  ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da prática, que 
ainda não está completamente implementada, conforme 
planejamento realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a unidade; 

(  ) 3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

24 - Os procedimentos operacionais relacionados ao Processo de 
Trabalho objeto desta auditoria estão padronizados 
sistemicamente e estão postos em documentos formais? 

1 1) Procedimentos de 
auditoria e programas 

de auditoria. 2) 
atualmente estamos 

organizando e 
atualizando esses 
procedimentos. 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não adota a prática, 
bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

( x ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota a prática, mas 
iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o que se 
evidencia por meio de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da prática, que 
ainda não está completamente implementada, conforme 
planejamento realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a unidade; 

(  ) 3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

25 - Os servidores da Unidade foram incentivados a participar do 
processo de elaboração dos procedimentos operacionais, no que 
lhes cabe? 

3 1) Participação ativa na 
construção desses 

procedimentos 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não adota a prática, 
bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota a prática, mas 
iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o que se 
evidencia por meio de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da prática, que 
ainda não está completamente implementada, conforme 
planejamento realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a unidade; 

( x ) 3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

26 - A Unidade define e comunica formalmente papéis e 
responsabilidades pela gestão dos riscos?  

1 1) Política de gestão de 
riscos. 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não adota a prática, 
bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 
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( x ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota a prática, mas 
iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o que se 
evidencia por meio de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da prática, que 
ainda não está completamente implementada, conforme 
planejamento realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a unidade; 

(  ) 3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

27 - A Unidade monitora e avalia os riscos e controles internos, 
considerando aspectos como conformidade legal e regulamentar, 
aderência a boas práticas, alinhamento a estratégias da 
organização e desempenho global? 

0  

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

 

( x ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não adota a prática, 
bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota a prática, mas 
iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o que se 
evidencia por meio de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da prática, que 
ainda não está completamente implementada, conforme 
planejamento realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a unidade; 

(  ) 3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

28 - Em decorrência do monitoramento e avaliação dos riscos e 
controles internos, conforme item anterior, são implementadas 
medidas visando o aprimoramento dos processos sempre que 
necessário? 

0 1) processo de revisão 
permite esse 

aprimoramento, 
sempre que necessário. 

2) Não existe 
acompanhamento das 

implementações; 
3)PGMQ para 

aprimorar essa 
atividade. 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

 

( x ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não adota a prática, 
bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota a prática, mas 
iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o que se 
evidencia por meio de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da prática, que 
ainda não está completamente implementada, conforme 
planejamento realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a unidade; 

(  ) 3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 
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29 - A Unidade toma decisões estratégicas considerando os níveis 
de risco definidos? 

0 1) Apenas na 
construção do PAINT. 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

 

( x ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não adota a prática, 
bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota a prática, mas 
iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o que se 
evidencia por meio de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da prática, que 
ainda não está completamente implementada, conforme 
planejamento realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a unidade; 

(  ) 3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

GOVERNANÇA 

CONTROLE: ACCOUNTABILITY E TRANSPARÊNCIA 

SÍNTESE DAS INFORMAÇÕES PONTUAÇÃO EVIDÊNCIAS 

30 - A Unidade promove a sua transparência às partes 
interessadas, admitindo-se o sigilo, como exceção, nos termos da 
lei? Envolve identificar as exigências normativas e jurisprudenciais 
de publicidade e as demandas por informação pelas partes 
interessadas.  

2 1) site da auditoria 
(PAINT e RAINT); 2) 

Todas as solicitações de 
informações (e-sic) 
foram atendidas; 3) 

Não publicamos todos 
os relatórios e notas de 

auditoria. 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não adota a prática, 
bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota a prática, mas 
iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o que se 
evidencia por meio de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares etc); 

( x ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da prática, que 
ainda não está completamente implementada, conforme 
planejamento realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a unidade; 

(  ) 3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

Observação: Partes Interessadas - O termo refere-se aos grupos dos 
quais a organização depende para continuar a existir (SRI, 1963 
apud Freeman, 1984). Inclui acionistas, empregados, clientes, 
fornecedores, investidores, sociedade, entre outros (Freeman, 
1984). No setor público abrange ainda: agentes políticos, servidores 
públicos, usuários de serviços, fornecedores, a mídia e os cidadãos 
em geral, cada qual com interesse legítimo na organização pública, 
mas não necessariamente com direitos de propriedade (IFAC, 
2001). 
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31 - A Unidade presta contas dos resultados dos seus trabalhos de 
acordo com o princípio de accountability? Consiste em publicar 
relatórios acerca dos resultados, de modo que as partes 
interessadas reconheçam a prestação de contas como satisfatória.  

2 1) Relatório Gerencial; 
2) Site da auditoria; 3) 
não publicamos todos 

os trabalhos de 
auditoria, muito menos 

em formado de 
prestação de contas 

para sociedade. 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não adota a prática, 
bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota a prática, mas 
iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o que se 
evidencia por meio de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares etc); 

( x ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da prática, que 
ainda não está completamente implementada, conforme 
planejamento realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a unidade; 

(  ) 3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

Observação: Partes Interessadas - O termo refere-se aos grupos dos 
quais a organização depende para continuar a existir (SRI, 1963 
apud Freeman, 1984). Inclui acionistas, empregados, clientes, 
fornecedores, investidores, sociedade, entre outros (Freeman, 
1984). No setor público abrange ainda: agentes políticos, servidores 
públicos, usuários de serviços, fornecedores, a mídia e os cidadãos 
em geral, cada qual com interesse legítimo na organização pública, 
mas não necessariamente com direitos de propriedade (IFAC, 
2001). 

32 - A Unidade monitora e avalia a sua imagem perante as partes 
interessadas, bem como a satisfação destas com serviços e 
produtos sob responsabilidade da Unidade, cuidando que ações de 
melhoria sejam implementadas sempre que necessário? 

1 Encontra-se em fase 
em construção. O 

PGMQ estabelece as 
regras para esta 

avaliação. Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não adota a prática, 
bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

( x ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota a prática, mas 
iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o que se 
evidencia por meio de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares etc); 

(  ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da prática, que 
ainda não está completamente implementada, conforme 
planejamento realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a unidade; 

(  ) 3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 
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Observação: Partes Interessadas - O termo refere-se aos grupos dos 
quais a organização depende para continuar a existir (SRI, 1963 
apud Freeman, 1984). Inclui acionistas, empregados, clientes, 
fornecedores, investidores, sociedade, entre outros (Freeman, 
1984). No setor público abrange ainda: agentes políticos, servidores 
públicos, usuários de serviços, fornecedores, a mídia e os cidadãos 
em geral, cada qual com interesse legítimo na organização pública, 
mas não necessariamente com direitos de propriedade (IFAC, 
2001). 

33 - A Unidade promove o encaminhamento tempestivo de 
eventuais indícios de irregularidade para os órgãos de controle 
competentes? 

2 Situações evidenciadas 
durante a execução das 
atividades de auditoria 

são protamente 
comunicadas às 

autoridades 
competentes. Além 
disso, é realizado o 
acompanhamento e 
encaminhamento de 

respostas tempestivas a 
Corregedoria do IFPE, 

assim como aos órgãos 
de controles (CGU e 

TCU). 

Observação: identificar a(s) causa(s) do achado. 

 

(  ) 0 [Inicial: Inexpressivo] A unidade ainda não adota a prática, 
bem como não iniciou planejamento para adotá-la; 

(  ) 1 [Inicial: Iniciando] A unidade ainda não adota a prática, mas 
iniciou ou concluiu planejamento visando adotá-la, o que se 
evidencia por meio de documentos formais (planos, atas de 
reunião, estudos preliminares etc); 

( x ) 2 [Intermediário] A unidade iniciou a adoção da prática, que 
ainda não está completamente implementada, conforme 
planejamento realizado; ou a prática não é executada 
uniformemente em toda a unidade; 

(  ) 3 [Aprimorado] A unidade adota integralmente a prática 
apresentada, de modo uniforme, o que se evidencia em 
documentação específica ou por meio do(s) produto(s) ou 
artefato(s) resultante(s) de sua execução. 

 


